مقدمه
يكي از مسائل پيچيده و ناراحت كننده فعلي كه توجه بسياري از محققين  ،جامعه شناسان ،جرم شناسان و
روانشناسان و متخصصين را به خود معطوف ساخته است موضوع مجرمين كم سن و سال يا اطفال و نوجوانان بزهكار
ميباشد.
بزهكاري در معني و مفهوم لفظي عبارت است از ترك انجام وظيفه قانوني و يا ارتكاب عمل خطايي كه الزاماً عنوان
جرم ندارد بهر حال اين اصطالح غالباً معادل جرم و بويژه درباره جرايم ارتكابي از سوي اطفال و نوجوانان بكار
ميرود .تعبير بزهكار در بعضي موارد به فردي نسبت داده ميشود كه صرفاً مرتكب جرم نشده بلكه بطور كلي فردي
سركش و ضد اجتماعي است در مورد اطفال ميتوان به رفتارهاي اشاره كرد كه هر چند به ظاهر و به واقع جرم
نيستند اما با توجه به اينكه اين رفتارها در دوره تكامل تكويني و رشد رواني بروز ميكنند ممكن است زمينه ساز
ارتكاب بزه به معناي خاص يعني جرم شوند و گاه از همين كودك تبهكار ي حرفه اي بوجود بياورند از جمله اينگونه
رفتارها ميتوان به ،فرار از مدرسه ،توهين به بزرگترها ،تخريب اموال عمومي ،فرار از سلطه والدين و ولگردي اشاره
كرد.
امروزه تقريباً در تمام جهان هر يك از كشوها براي اطفال و نوجواناني كه رفتار و تمايالت خاص خود را دارند به كار
ميبرند،با وجود اين اسامي و عناوين كه براي اطفال و نوجوانان بزهكار به كار ميبرند آيا ميتوان تصور نمود كه هر
طفل و نوجواني كه خود را با معيارهاي خانوادگي و اجتماعي هم آهنگ نسازد باالخره روزي سر از جرگه بزهكاران
در خواهد آورد.در اين خصوص در كشورهاي مختلف نظرات متفاوتي وجود دارد مثالً در قاهره جمع كردن ته سيگار
از خيابانها جرم است اطالعات موجود از الگوس و نيجريه نشان ميدهد كه سرپيچي و عدم اطاعت از والدين جرم
مهم و بزرگي محسوب ميشود در فرانسه  ،بلژيك و سويس نيز عنوان بزهكار به طفلي اطالق ميشود كه جرمي را به
صورت خالف و يا جنايت مرتكب شده باشد در ايران طفل بزهكار به شخصي گفته ميشود كه مرتكب عملي گردد كه
قانون و شرع ارتكاب آن را منع كرده است و يا ترك عملي كه انجام آن واجب و الزم دانسته چنين كسي در اسالم
گنهكار و مجرم شناخته ميشود و اگر توبه نكند بايد مجازات شود چه براي جرمش حد و حكم مشخصي تعيين شده
يا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاكم شرع و مجتهد جامع الشرايط و مرجع صالحيتدار تاديب و تعزير
ميشود.
انواع جرايم ارتكابي اطفال و نوجوانان
انواع مختلف جرايم اطفال از قديمي ترين در جوامع بشري وجود داشته و ميتوان گفت كه از عمر اين پديده اجتماعي
همانقدر ميگذرد كه از عمر جوامع بشري گذشته منتهي بايد توجه داشت كه تا قبل از انقالب صنعتي نوزدهم اينگونه
جرايم به درستي شناخته نشده بود و آن چنان وسعت و گسترش نيافته بودكه جنبه يك پديده اجتماعي را پيدا نمايد
از قرن نوزدهم به بعد است كه جرايم اطفال و نوجوانان به عنوان يك پديده اجتماعي مورد توجه انديشمندان و
علماي حقوق جزا قرار ميگيرد.
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البته بايد خاطر نشان نمود كه نوع جرم ارتكابي اطفال بنا به علل و انگيزه و كيفيت اعمال ارتكابي با بزرگساالن
متفاوت ميباشد اطفال غالباً جرايم را به صورت گروهي و گاهي با تشكيل باندهاي متفاوت مرتكب ميگردند در
صورتي كه بزرگساالن غالباً به صورت انفرادي مرتكب اعمال بزهكارانه ميشوند.
در اكثر جوامع باالخص جهان سوم تفاوتهاي فاحشي بين جرايم دختران و پسران وجود داشته و نسبت بزهكاري
اناث نسبت به بزهكاران ذكور به مراتب كمتر است و نهايتاً جرائم بر ضد اموال بزرگترين رقم بزهكاري اطفال و
نوجوانان را تشكيل ميدهد.

بخش اول  :جرايم بر ضد اشخاص
در زمره جرايم بر ضد اشخاص ،ارتكابي توسط اطفال و نوجوانان بزهكار ميتوان به اعمال منافي عفت ايراد ضرب و
جرح عمدي و يا غير عمدي اشاره نمود.

بخش دوم :جرايم بر ضد اموال
موضوع ديگري كه در كليه اجتماعات گذشته و در حال به طور نسبي وجود دارد جرايم بر ضد اموال است كه با توجه
به محيط زندگي مردم  ،ميزان و نوع آن در هر اجتماعي نسبت به اجتماع ديگر متفاوت ميباشد به طور كلي تعداد
سرقت اطفال و نوجوانان نسبت به ساير جرايم به اندازه اي زياد است كه ميتوان حتي جرايم اطفال و نوجوانان را به
سرقتهاي ارتكابي آنان اختصاص داد.

بخش سوم  :جرايم بر ضد نظم عمومي جامعه
هر اجتماعي طبق آداب و سنن  ،رسوم ومعتقدات اخالق و ديني ،وضع اقتصادي و سياسي داراي اصول و قواعدي است
و اگر فردي در جامعه اصول و قواعد مزبور را مراعات ننمود و بخواهد نظم عمومي جامعه رامختل نمايد جرم
محسوب و قابل تعقيب و مجازات ميباشد از جمله اعمالي كه از نظر اجتماع ناپسنديده بوده و مخل نظم عمومي
محسوب ميشوند عبارتند از:
الف :اعتياد به مواد مخدر و توزيع آن
ب :ولگردي
ج  :جرايم منكراتي:
 -1بي حجابي و بد حجابي

2

 -2پخش موسيقي مبتذل
 -3برگزاري و شركت در مجالس لهو لعب

علل ارتكاب بزهكاري اطفال و نوجوانان
شناسايي شخصيت اطفال و نوجوانان و پي بردن به علل ارتكاب جرم از مهمترين وظايف هر دادرس دادگاه اطفال
است
در امور جزائي كوشش مي شود كه بيش از صدور راي دادگاه  ،علل ارتكاب جرم روشن شود و اقدامي متناسب به
عمل آيد به نحوي كه از وقوع نظاير آن جرم در آينده جلوگيري شود و اين نكته به خوبي مي رساند كه توجه حقوق
جزا بالخص در مورد اطفال و نوجوانان به آينده است نه گذشته و مجازات جنبه انتظامي ندارد .بلكه جلوگيري از
وقوع و تكرار جرم مشابه است .مجرم را براي آن تحت يك سلسله رژيم اقدامات تاميني قرار مي دهند كه در آينده
از ميزان جرم كاسته شود.
پس از تولد ،محيط خانواده مهمترين عامل موثر در تكوين و تحويل شخصيت كودكان است .اگر محيط خانواده سالم
و مناسب باشد ،در كودك اعتماد به نفس و مهر و محبّت ،همسازي ،انطباق ،قدرت پذيرش مسووليت و باالخره
شخصيت سالم به وجود مي آيد برعكس در خانواده ناسالم رشد طبيعي شخصيت كودك ،كند صورت مي گيرد و او
را آماده بزهكاري مي سازد.
شخصيت كودك از زمان تولد تحت تاثير رفتار پدر و مادر و ديگر اعضاء خانواده قرار مي گيرد و در واقع پايه هاي
شخصيت در خانواده گذاشته مي شود .اما عوامل ديگري نيز مانند رفتار همسايه ها ،دوستان كودك ،محيط مدرسه
وآموزشي در شخصيت كودك اثر مي گذارد .مدرسه مي تواند رابطه صميمي با كودك برقرار كرده و او را آماده
پذيرش مسئوليت ،تصميم گيري و حل مسائل زندگي سازد بنابراين آموزگاران نيز مانند پدر و مادر در شكل دادن
شخصيت تاثير دارند.
فرهنگ جامعه نيز بر شخصيت افراد تاثير مي گذارد .شخص پس از مرحله كودكي و نوجواني در مسير جديد
فرهنگي قرار مي گيرد و با فرهنگ غير مادي جامعه خود آشنا مي شود و از آنها متاثر مي شود .او ناگزير است كه
در اجتماع زندگي كند .با مباني ديني و امور مذهبي آشنا شود .معيارهاي اخالقي را بپذيرد ودر روشني تكامل خود از
همه جنبه هاي فرهنگي جامعه برخوردار شود .به اين ترتيب نفوذ فرهنگ و جامعه و به عبارت ديگر كليه جنبه هاي
فرهنگي و نيرو هاي اقتصادي  ،اجتماعي و سياسي در تغيير و تحول شخصيت اثر مي گذارد و سبب رفتار بهنجار و يا
ناهنجار شخصيت مي شوند .بنابراين تكامل شخصيت انسان در اجتماع تحقق مي يابد .شرايط نامناسب اجتماع نيز
سبب پريشاني فرد شده و با ايجاد عقده هاي رواني وكشمكش وتضاد دروني واحساس محروميت فعاليت هاي
شخصي را از مسير طبيعي خارج ميكند.با توجه به مطالب فوق وبه منظور تسهيل در مطالعه علل بزهكاري اطفال
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ونوجوانان ،عوامل مزبور را در دو گروه مورد بررسي قرار مي دهيم يكي علل مربوط به شخص بزهكار وديگري
مربوط به جامعه  ،فرهنگ وتعليم وتربيت كه در خارج از شخص بزهكار وجود دارد.گروه اول كه به عوامل بزه زاري
داخلي شامل كليه عوامل انساني ورواني اعم از ساختمان بدن،طرز كار غدد داخلي ،ناراحتي هاي رواني ،بيماري هاي
جسمي وعفوني ومغزي مي باشد(درصورتي كه عوامل خارجي در خارج از شخص انسان قرار داشته باشد).وشامل كليه
تاثيرات ناشي از محيط اعم از محيط خانوادگي ،وضع اجتماعي،وضع اقتصادي وغيره مي باشد.

مبحث اول :عوامل بزه زاري داخلي
برخي از خصوصيات وصفات فردي،طفل را به سوي بدكاري سوق مي دهد.اين خصوصيات دروني ومربوط به
شخصيت مجرم است پاره اي ازاين صفات كه جزء سجاياي فردي محسوب مي شوند عبارتند از  :وراثت  ،عوامل
ذاتي غير ارثي واختالف دروني.
*وراثت  :يكي از عواملي كه شخصيت فرد را تحت تاثير خود قرار داده ومورد توجه جرم شناسان نيز واقع شده است
عوامل ارثي است.همانطور كه انسان از لحاظ مالي وارث بستگان خود مي باشد ممكن است از نظر فردي نيز وارث
استعدادها خود صفت هاي خوب وبد نياكان خود كه از راه وراثت به او منتقل مي شود ،باشد .شباهت ظاهري والدين
با كودكان چون سياهي چشم يا سپيدي رخسار ومقايسه رفتارهاي پدرومادر با فرزند چون نحوه اخم شكل مهر ،نوع
لبخند مانندي اين ها وراثت را هميشه به عنوان يك پديده قابل تامل مطرح كرده است.
* عوامل ذاتي غير ارثي  :قبل از انعقاد نطفه وتشكيل جنين عوامل ارثي به نحوي از طريق مادر در شخصيت افراد
موثر واقع مي شود.عوامل ديگري نيز وجود دارند كه از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولدروي جنين اثر مي
گذارندوتاثير هر يك از عوامل درشخصيت طفل غير قابل انكار است.شامل:
الف :عوامل مربوط به دوران حاملگي :
 سن مادر سوءتغذيه تاثير داروهاي شيميايي تاثير الكل ومواد مخدر بيماريهاي مادر دردوران بارداري حاالت هيجاني عاطفي مادر -تاثير تشعشات راديو اكتيو
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ب  :عوامل مربوط به دوران زايمان :
عالوه بر عوامل مربوط به دوران بارداري عوامل ديگري وجود دارند كه بر نوزاد اثرگذارده وشخصيت او راتحت
تاثير قرار مي دهد .به عنوان مثال  :استعمال داروهاي بي هوشي هنگام تولد به منظور عدم احساس درد  ،اگر مقدار
آن زياد باشد ممكن است روي مغز را اعصاب نوزاد موثر واقع شود.

* اختالفات رواني
تحقق وپيدايش پديده جنايي را نبايد منحصر به عوامل فيزيكي وزيستي نمود.درست است كه در برخي از موارد
،عوامل زيستي تاثير فراواني در پيدايش جرم دارند  .ولي با اين عوامل به تنهايي قادر به ايجاد پديده ضد اجتماعي
نبوده بلكه بايستي با عوامل رواني توام گرديده ومجموعاً كسي را وادار به ارتكاب پديده جنايي نمايد .چرا كه انسان
مجموعه اي است از تن وروان واين دوقسمت چنان به يكديگر وابسته اندكه جدايي آنها امكان پذير نيست.

مبحث دوم  :بزه زاري خارجي
همانطور كه عوامل بزه زاري داخلي  ،يعني عوامل رواني وعوامل زيستي فراوان بوده واحصا آن ممكن نيست .به
همين ترتيب نيز تعداد عوامل بزه زاري خارجي نيز كم نمي باشد .در اين جا سعي مي شود كه تعدادي از اين عوامل
مورد اشاره قرار گيرند.
مشكالت ناشي از زندگي خانوادگي طفلي كه در محيط خانوادگي خود داراي اطرافيان دلسوز ومهرباني نباشد .طبعاً
احساس بد بختي نموده وسعي مي كند خودرا حتي المقدور از كانون خانوادگي دورساخته وسعادت وآرامش گمشده
را در محيط هاي خارجي بيابد .مشكالت ناشي از زندگي خانوادگي شامل موارد زير مي باشد.
الف  :آلودگي هاي خانواده
ب :ناسازگاري ونابساماني هاي موجود درخانواده
ج :قيود خانوادگي
د :فقدان والدين
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*مشكالت ناشي از عوامل اجتماعي
اين عوامل شامل تمام اوضاع واحوال ومقتضيات عمومي يك اجتماع است .كه برروي تمام افراد آن جامعه اثر
مشتركي دارد خود به دودسته تقسيم مي شود:
الف) محيط اجتماعي :
محيط از نظر كمي به محيط هاي كوچك وبزرگ واز لحاظ كيفي به محيط هاي طبيعي ،فرهنگي ،اقتصادي وغيره
تقسيم مي شود.
ب) تاثير وسايل ارتباط جمعي :
وسايل ارتباط جمعي نظير راديو ،سينما ومطبوعات از جمله عواملي هستندكه در هدايت  ،تربيت وسازندگي وباال
بردن شعور اجتماعي اطفال ونوجوانان نقش موثري ايفا مي كنندبرعكس اگر جهت آن برخالف خيروصالح عمومي
باشد.مي تواند باعث گمراهي  ،انحراف  ،فساد  ،آلودگي وگاهي بزه كاري اطفال ونوجوانان شود.

نقش دوستان ناباب
نقش دوستان و همساالن در همگرايي و يا وابستگي به آنها صرف نظر از طبقه اجتماعي اقتصادي عامل مهمي در
بزهكاريها ميباشد .نوجواناني كه توسط والدينشان طرد ميشوند ،براي كسب حمايت و تأئيد به سوي همساالن
كشانده ميشوند ،اكثر بزهكاران در پاسخ به اين سؤال كه جرم انجام داده را از چه كسي فرا گرفتهاند ،دوستان خود
را نام بردهاند كه اين مسئله توجه بيشتر والدين و مربيان و معلمان را به كنترل و نظارت بر دوستان فرزندان و
مربيان ميطلبد .خانوادههاي ستيزهگر و متالشي شده يكي ديگر از عوامل اصلي و اوليه گرايش به بزهكاري محسوب
شده است ،زيرا اكثر ناراحتيهاي نوجوان زائيدۀ امر و نهي و سختگيريهاي اوليه والدين و بي مهري در كودكي و
محروميت و عدم رفاه و امنيت ،عصبانيت والدين ،سستي اصول اخالقي ،حمايت زياد از نوجوان و آرزوهاي جاه طلبانه
والدين براي نوجوانان است كه گاهي هم به جنون منتهي ميشود.

عوامل بازدارنده بزهكاري اطفال ونوجوانان
همان طور كه نمي توان هيچ يك از امراض را به طور قاطع وكلي از بيخ وبن ريشه كن نمود همين طور هم ريشه كن
ساختن قطعي بزهكاري اطفال ونوجوانان كاري است بس مشكل وحتي غير ممكن  ،با وجود اين روشهايي وجود
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داردكه با استفاده از آن مي توان از ارتكاب به جرائم ارتكابي اطفال ونوجوانان را به نحو محسوسي تقليل داده واز
گسترش روز افزون آن جلوگيري نمود.
مبحث اول  :ضرورت مبارزه جامعه با پديده ضد اجتماعي:
هر سال پديده ضد اجتماعي خسارات فراوان جاني ومالي وناموسي به مردم وكشور وارد مي نمايد.پديده ضد اجتماعي
نه تنها جان ومال وناموس وشرف مردم را مورد حمله وتعرض قرار مي دهد ،بلكه خسارات هنگفتي نيز به مملكت
وجامعه وارد مي نمايد مجموع اين خسارات را دانشمندان تاوان ناميده اند.

ضرورت وطرق مبارزه :
براي مبارزه اساسي بايستي با علل مبارزه نمود نه با معلول قرنهاست كه دولتها راه مبارزه بابزهكاري را در برقراري
مجازات ويا تشديد مجازات دانسته اند.در اواخر قرن نوزدهم آنر يكوفري دانشمند جرم شناس ايتاليايي با پيشنهاد
تلي ابير ديگلري به جاي مجازات معتقد بودكه براي دفاع جامعه در قبال بزهكاري واعتالء سطح اخالقي مردم،
كوچكترين پيشرفت در وسايل واقدامات جلوگيري از جرم كه هزار بار بيش از وضع به هم ريخته يك دوره حقوقي
جزا ارزش دارد.اين گفته ابير هنوز هم ارزش خودرا از دست نداده است.
در مهرماه سال  1331بيش از يكصدو پنجاه تن از سران سياسي كشورها ويا نمايندگان بلند پايه بار ديگر با هدف
بهبود وضعيت كودكان در دهه ي پايان قرن بيستم در مقر اصلي سازمان ملل گردهم آمدند .در اين گردهمايي
اهدافي جهت اجراء به كليه كشورها توصيه شده است.

فرق بين مجرم و غيرمجرم
(مجرم كسي است كه داراي ظرفيات كيفري بوده و در موقعيت خاص مرتكب جرم مي شود) اين گفته كامالً درست
و منطقي است .در همه ي افراد ذراتي از تمايالت ارتكاب جرم وجود دارد چه كسي مي تواند ادعا كند كه هيچ گاه در
ضمير باطنش خطور نكرده كه مرتكب جرمي شود.چه كسي مي تواند ادعاكند كه در لحظات خشم و غصب و
عصبانيت قصد زدن طرف مقابل نداشته باشدولي همه مردم مرتكب جرم نمي شوند .تعليم و تربيت ،تنفر از آزار و
اذيت به ديگران  ،احترام به هم نوع ترس از بي آبرويي و باالخره ترس از مجازات كيفري اكثريت مردم را از
ارتكاب جرم باز مي داردكه اين مجرم كسي است كه اين سدهاي اخالقي و اجتماعي در او موثرنبوده و نمي تواند او
را از ارتكاب جرم باز دارد .فقدان سدهاي اخالقي واجتماعي موجب پيدايش ظرفيت وشخصيت فكري درمجرم مي
شود.
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مبحث دوم :طرق پيشگيري از ارتكاب بزه اطفال
اعتقاد عمومي براين است كه گسترش برنامه هاي اجتماعي نظير  :تاسيس درمانگاه هاي ويژه زنان باردار وايجاد
زايشگاه ها ودرمانگاههاي ويژه نوزادان ،برقراري وكمك هزينه هاي خانوادگي وباالبردن سطح آموزش وپرورش
وچندين عوامل ديگر مناسب ترين راه براي پيشگيري از ارتكاب بزهكاري اطفال ونوجوانان مي باشد.

مقررات مربوط به قبل از تولد اطفال
در مبحث گذشته گفته شدكه عوامل ارثي وعوامل ذاتي غيرارثي تا چه ميزان درارتكاب جرائم اطفال ونوجوانان موثر
مي باشد.اگرچه امروزه اغلب اطفال غيرعادي وبه اصطالح آنور مال قابل معالجه ودرمان بوده ولي برخي از
روانشناسان عقيده دارندكه عالج واقعه راقبل از وقوع بايد گرفت جهت حصول اين هدف مي بايست كه:
مبارزه جدي وقاطع عليه امراض خانمان براندازي چون ناراحتي هاي رواني ارثي از طرف دستگاههاي بهداشتي به
عمل مي آيد.بايد در مورد جلوگيري از مصرف بعضي قرصها وداروهاي ضد آبستني دقت كافي به عمل آيد.
براي حفظ حمل كودكي كه هنوز به دنيانيامده دركشور ما مقرراتي تصويب گرديدفي المثل درقانون جزا سقط جنين ،
جرمي جنايي محسوب مي شود.مگر بانظر پزشكي  .گاهي سقط جنين به منظور جلوگيري از ازدياد نسل صورت مي
گيردكه از نظر مقتل اين علت موجه دانسته نشده ولي دربرخي از كشورها مانند فرانسه سقط جنين تا  11هفته اول
بارداري ودر آلمان تا 3ماه حتي بدون نياز پزشكي جايز دانسته شده است.
مادران بايد از استعمال الكل ومواد مخدر ومشروبات الكلي دردوران حاملگي خودداري نمايند.چراكه تجربه وآمار
نشان مي دهدكه استعمال الكل ومواد مخدر درپيدايش جرائم تاثير فراوان داشته ودارد.

مقررات بعد از تولد طفل:
الف :ايجاد محيطي آرام وسالم در خانواده
ب :تامين آموزش وپرورش مناسب
الف) براي اينكه خانواده از محيطي آرام وسالم برخوردار باشد رعايت نكاتي ضروري است:
-1برقراري دوستي و تفاهم بين والدين
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 -2همبازي شدن با كودك ونوجوانان
 -3احتراز از رقابت محبت فرزندان
 -4عدم ايجاد ناسازگاري در محيط خانواده
 -5عدم پرخاشگري والدين نسبت به خود ويا نسبت به فرزندان
 -3پرورش حس اعتمادبه نفس
 -7تامين محيط مسكن مناسب
 -8جلوگيري از تحريك جنسي فرزندان
 -1تامين نيازهاي مادي و معنوي
ب:تامين آموزش و پرورش مناسب:بعداز محيط خانواده كه محيطي غير انتخابي و حقي براي كودك و نوجوان است
محيط مدرسه و كالس درس موثر در پيشگيري از بزهكاري اطفال ونوجوان مي باشد.

نقش مدرسه در پيشگيري از بزهكاري
 -1مدرسه به عنوان يك واحد كنترل اجتماعي به دانش آموزان مي آموزد كه چرا به خاطر هدف و نظم جامعه
آموزشي الزم است مقررات را رعايت كند .مدرسه اصل پاداش و كيفر را تعليم مي دهدو كودك مي آموزد با كارو
تالش و رفتار مناسب پاداش شايسته بگيرد در غير اين صورت كيفر مي بيند.
 -2هيچكس به اندازه معلم براي آفريدن يك محيط مساعد ،دلپذير ،صميمي و توام باگذشت و همكاري مسئوليت
ندارد .چراكه در جريان تعليم و تعلم  ،معلم نقش مفتاح مشكالت را به عهده دارد و خالقيت از آن اوست.

نحوه رسيدگي كيفري به جرايم اطفال
نحوه رسيدگي كيفري به جرائمي كه اطفال مرتكب مي شوند:
 -1محل رسيدگي دادگاه :از لحاظ تقسيمات كشوري كه شامل (مركز واستان و شهرستان و شهر و بخش و دهستان)
است.
بر اساس اينكه قانونگذار تاكيد نموده  :در هر حوزه قضائي شهرستان ،يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان
برحسب نياز تشكيل مي شود و تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است ،به كليه جرائم
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اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده  315اين قانون ،در شعبه دادگاه كيفري  2يا دادگاهي كه وظايف آن را
انجام مي دهد رسيدگي مي شود ( .مستند تبصره ماده  218مصوب قانون )1312
و در حوزه بخش قانونگذار بدينگونه تصريح نمود  :در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه
بخش ،دادگاه عمومي بخش تشكيل مي شود  .در اين دادگاه به تمامي جرائم در صالحيت دادگاه كيفري  ،2رسيدگي
مي شود ( مستند ماده  218قانون آيين دادرسي كيفري)
 -2دادگاه هاي صالح به رسيدگي اطفال و نوجوانان در شهرستان ها و بخش ها :
وفق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب مورخ  )14/14/12و آخرين اصالحات آن ،قانونگذار چنين
تصريح نموده است :به كليه جرائم اطفال و افراد كمتر از هيجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان
رسيدگي مي شود و در ادامه عنوان شده  :در هر صورت محكومان باالي سن هيجده سال تمام موضوع اين ماده در
بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصالح و تربيت ايجاد مي شود ،نگهداري مي شوند (.مستند ماده  315اين قانون
)
بطور كلي جرايم دو گروه در اين دادگاه ها رسيدگي مي شود  :الف) اطفال ب) نوجوانان ( مستند ماده  314قانون
آيين دادرسي كيفري )
الف– دادگاه اطفال  :دادگاه هايي هستند كه به جرائم اطفال رسيدگي مي كنند.
طفل كيست  :وفق تعريف تبصره يك ماده  314اين قانون ،طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است
(يعني حد بلوغ شرعي براي پسر پانزده سال تمام قمري كه مساوي با چهارده سال و هفت ماه شمسي است و براي
دختر نه سال تمام قمري كه مساوي با هشت سال و نه ماه شمسي است ).
ب– دادگاه نوجوانان :اين دادگاه به كليه افراد زير هيجده سال رسيدگي مي كند در واقع نام اين دادگاه ،همان
دادگاه اطفال و نوجوانان است.
نوجوان كيست  :افراد كمتر از هيجده سال تمام شمسي نوجوان هستند .
ج– حال اگر هنگام وقوع جرم فردي زير هيجده سال سن دارد ولي در حين رسيدگي ،وي هيجده ساله شود
رسيدگي به جرم وي بازهم در صالحيت دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان انجام مي گيرد .مستند تبصره  2ماده 314
قانون آيين دادرسي كيفري كه چنين اشعار دارد :
هر گاه در حين رسيدگي سن متهم از هيجده سال تجاوز نمايد ،رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه
اطفال و نوجوان ادامه مي يابد.
يعني مثال فردي درهنگام وقوع جرم هفده سال و  11ماه و پنج روز ،سن دارد و در هنگام ادامه رسيدگي در طي زمان
سنش هيجده سال تمام شود در اين صورت بازهم رسيدگي به جرم او در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه مي يابد.
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د– سوال :اگرفردي هنگامي كه مرتكب جرمي شده هيجده ساله بوده اما هنگام شروع رسيدگي سنش باالي هيجده
سال باشد رسيدگي به جرم وي در كدام دادگاه انجام ميگيرد ؟ قانون گذار در ادامه تبصره  2ماده  314بدينگونه
تصريح نموده است :چنانچه قبل از رسيدگي سن متهم از هيجده سال تجاوز كند ،رسيدگي به اتهام وي حسب مورد
در دادگاه كيفري صالح صورت مي گيرد و مطابق اصالحيه اين قانون اگر افراد بالغ زير هيجده سال مرتكب جرم
شوند ،به جرايم آنان در دادگاه كيفري  ،1ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي ميشود و در اين صورت متهم
زير هيجده سال از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود بهره مند مي شود .
نتيجه اينكه مطابق قانون اصل بر اين است كه به كليه جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي
شود مگر استثنائات:
استثناء اول :از لحاظ سن مرتكب ،يعني مطابق قانون چنانچه قبل از رسيدگي سن متهم از هيجده سال تجاوز كند،
اتهام وي در دادگاه كيفري رسيدگي مي شود ( .ماده  315قانون آيين دادرسي كيفري)
استثناء دوم :از لحاظ نوع جرم ،به عبارت بهتر صالحيت دادگاه اطفال و نوجوان داراي دو اسثناء است يكي از نظر نوع
جرم و ديگري از لحاظ سن مرتكب جرم

تشكيالت دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال و نوجوانان :
در شهرستان هايي كه داراي دادگاه اطفال و نوجوان هستند اين دادگاه با حضور يك قاضي مشاور تشكيل مي شود و
نظر مشاور مشورتي است ( مستند ماده  )218و رئيس دادگستري يا رئيس كل دادگاه هاي شهرستان مركز استان،
در هر استان و هر حوزه حسب مورد ،رياست دادگاه هاي اطفال و نو جوانان را نيز بر عهده دارد  ( .مستند ماده
418اين قانون )

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان :
مشاوران از بين متخصصان علوم تربيتي ،روانشناسي ،جرم شناسي ،مددكاران اجتماعي ،دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا
به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از افراد شاغل و بازنشسته انتخاب مي شوند  ( .ماده  411اين
قانون)
براي انتخاب مشاوران ،رئيس حوزه قضائي هر محل ،براي هر شعبه حداقل  8نفر مرد و زن كه واجد شرايط مندرج
در اين ماده بداند را ،به رئيس كل دادگستري استان پيشنهاد مي كند .رئيس كل دادگستري استان از بين آنان
حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي نمايد .انتخاب مجدد آنان بالمانع است( .تبصره يك
ماده  411قانون آيين دادرسي كيفري )
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شايان ذكر است حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري ،براي رسيدگي به جرايم
اطفال و نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه ،رسيدگي به جرايم آنان الزامي است( .تبصره  2ماده )315
مورد بسيارمهم آنكه:
مطابق قانون ،دادگاه هاي كيفري يك ،به جرايم زير رسيدگي مي كنند:
الف) جرايم موجب مجازات سلب حيات
ب) جرايم موجب حبس ابد
پ) جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن
ت) جرايم موجب مجازات تعزيري درجه  4و باالتر
ث) جرائم سياسي و مطبوعاتي مستند ماده  312قانون آيين دادرسي كيفري.
و مطابق قانون دادگاه هاي انقالب به جرايم زير رسيدگي مي كنند:
الف) جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي ،محاربه و افساد في االرض ،بغي ،تباني و اجتماع عليه جمهوري اسالمي ايران
يا اقدام مسلحانه يا احراق ،تخريب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام
ب) توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام رهبري
پ) تمامي جرايم مربوط به مواد مخدر روان گردان و پيش سازهاي آن و قاچاق اسلحه ،مهمات و اقالم و مواد تحت
كنترل
ت) ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صالحيت اين دادگاه است  (.ماده  313قانون ايين دادرسي كيفري
مصوب )1312
حال اگر متهمي طفل يا نوجوان باشد مرتكب جرمي شود كه رسيدگي آن در صالحيت دادگاه كيفري يك دادگاه
انقالب باشد ،به اين منظور قانونگذار دادگاهي تاسيس نموده ،بنام دادگاه كيفري يك ويژه ،اما تاكيد شده است كه
تخصصي بودن اين گونه از دادگاه ها مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آن ها نيست و مقنن تاكيد نموده (:اينگونه )
متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود ،بهره مند مي گردد( مستند ذيل ماده 315
قانون آيين دادرسي كيفري )
نكته مهم ديگر اينكه  :چنانچه فردي نظامي و نوجوان ،يعني سنش كمتر از  18سال تمام شمسي باشد ،مرتكب جرم
نظامي شود كه رسيدگي به جرم آن در صالحيت سازمان نيروهاي مسلح قضايي باشد با رعايت مقررات مربوط به
رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوان ،جرم وي در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي گيرد.
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نكته ديگر :اينكه هر گاه يك يا چند طفل يا نوجوان با اشخاص بزرگسال مشاركت و يا معاونت در ارتكاب جرم
كنند ،فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود ( مستند ذيل ماده  315قانون
آيين دادرسي كيفري )
نكته ديگر در مورد سن مقنن كمتر از  18سال را در نظر مي گيرد البته خود  18سال هم مشمول مي شود اما بيش از
 18سال تمام يعني اگر فرد وارد  11سال شود ،طفل يا نوجوان محسوب نمي شود.
نكته  :در دادگاه هاي كيفري يك ،به علت حساسيت محكوميت جرم و نوع مجازات سنگين دادرسي با تعدد قضات
انجام مي گيرد.
نكته ديگر  :آراي دادگاه هاي كيفري يك ،قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است اما مرجع اعتراض به
دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاه تجديد نظر استان است.

مالحظات قانوني نسبت به جرايم اطفال و نوجوانان:
الف) دادگاه مي تواند با توجه به گزارش هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار وي در كانون اصالح تربيت،
يكبار در راي خود تجديد نظر كند و مدت نگهداري را تا يك سوم تقليق دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان
به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد .تصميم دادگاه مبني بر تجديد نظر در صورتي انجام مي گيرد كه آن طفل
يا نوجوان اقالٌ يك پنجم از مدت نگهداري در كانون اصالح و تربيت را سپري كرده باشد و راي دادگاه در اين
صورت قطعي است و اين امر مانع استفاده فرد مجرم از شرايط آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني مانند تعليق
صدور حكم و مجازات و آزادي مشروط و … .نيست (مستند مواد 11 11و12و 13و  14قانون مجازات اسالمي )
نكته آخر  :محكوميت هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است ( مستند ذيل ماده 15قانون مجازات
اسالمي )
اما وفق قانون مجازات اسالمي مصوب  1312/2/1براساس مواد ذيل ،نحوه مجازات اطفال و نوجوانان به شرح زير
مي باشد:
ماده  -88درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب ،نه تا پانزده سال
تمام شمسي است حسب مورد ،دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ ميكند:
الف– تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل يا
نوجوان
تبصره– هرگاه دادگاه مصلحت بداند ميتواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل
موارد ذيل و اعالم نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز اخذ نمايد:
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 -1معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان
 -2فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي
 -3اقدام الزم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك
 -4جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
 -5جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين
ب– تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام
دستورهاي مذكور دربند (الف) در صورت عدم صالحيت والدين ،اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم
دسترسي به آنها ،با رعايت مقررات ماده()1173قانون مدني
تبصره– تسليم طفل به اشخاص واجد صالحيت منوط به قبول آنان است.
پ– نصيحت به وسيله قاضي دادگاه
ت– اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم
ث– نگهداري در كانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج
تبصره  -1تصميمات مذكور در بندهاي(ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء
است .اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده
اند ،الزامي است.
تبصره  – 2هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال
قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(ت) ويا (ث) محكوم ميشود و در غيراين صورت يكي از
اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ ميگردد.
تبصره  -3در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده ،دادگاه اطفال و نوجوانان ميتواند با
توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارشهاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او ،هر چند
بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.
ماده  -81درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب ،بين پانزده تا هجده سال
تمام شمسي است مجازاتهاي زير اجراء ميشود:
الف– نگهداري در كانون اصالح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك
تا سه است.
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ب– نگهداري در كانون اصالح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار
است.
پ– نگهداري در كانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون()1101110111
ريال تا چهل ميليون()4101110111ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان
در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.
ت– پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ( )101110111ريال تا ده ميليون ( )1101110111ريال يا انجام شصت تا
يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.
ث– پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون ( )101110111ريال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه
هفت و هشت است.
تبصره  -1ساعات ارائه خدمات عمومي ،بيش از چهار ساعت در روز نيست.
تبصره  -2دادگاه ميتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي ،به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جزاي
نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده ،به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين ميكند يا به نگهداري در
كانون اصالح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد.

نقش كانونهاي اصالح وتربيت
يكي از شناختهشدهترين واكنشهاي تنبيهي در عرصه دادرسي كودكان و نوجوانان معارض با قانون ،تدابير سالب
آزادي است كه در قالب اعزام به مؤسسات نگهداري اطفال ،نمود مييابد .مؤسسات نامبرده در نظام حقوقي ايران ،با
عنوان كانون اصالح و تربيت شناخته ميشوند .كانون اصالح و تربيت مركز نگهداري ،تهذيب و تربيت اطفال و
نوجواناني است كه به علت ارتكاب بزه محكومشدهاند[.
پيشگيري رشدمدار يكي از زيرشاخههاي پيشگيري اجتماعي است كه متمركز بر كودكان و نوجوانان در معرض
خطر بوده و هدف از آن« ،مداخله در دورههاي مختلف رشد اطفال و نوجوانان بزهكار ،منحرف يا در معرض
بزهكاري بهمنظور پيشگيري از مزمن شدن و تكراري شدن بزهكاري آنها در آينده (دوران بزرگسالي) است«
(كاريو  .)237 :1381بنابراين پيشگيري رشدمدار با بهرهگيري از اقدامات ترميمي و اصالحگر درصدد از بين بردن
تداوم بزهكاري در كودكان و نوجوانان است و در اين ميان بر مداخله در فرآيند شكلگيري شخصيت كودكان و
نوجوانان در معرض خطر تأكيد دارد (نيازپور  )118 :1311تا از اين گذر ،افرادي قانونمدار تربيت كند .ازاينرو
محوريت مباحث رشدمدار ،حمايت همه جانبه از كودكان و نوجوانان داراي معضل ،باهدف از بين بردن عوامل خطر
پيرامون آنها و درنهايت تربيت و آموزش ايشان است.
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با توجه به فلسفه تأسيس مؤسسات موردبحث و محتواي اسناد بينالمللي اينطور استنباط ميشود كه هدف اوليه در
محروم نمودن كودكان از آزادي و نگهداري آن ها در مؤسسات خاص كودكان ،تأكيد بر بازپروري كودك است نه
مجازات وي .چنين هدفي نيز با اجراي برنامه هاي آموزشي و تربيتي و اقدامات حمايتي در مؤسسات مذكور به دست
ميآيد .نبايد ازنظر دور داشت كه يكي از راههاي مؤثر در تكميل برنامههاي كانون اصالح و تربيت جهت اجراي
تدابير پيشگيرانه رشدمدار ،تغيير نگرش اين مركز از رويكرد توانگيرانه به بازپرورانه است؛ بنابراين «شرايط حاكم
بر اين نهاد ،بايد كمترين شباهت به محيط زندان را داشته باشد؛ چراكه تربيت و آموزش كودكان و نوجوانان در
فضاي محدود در قالب اسارت تحقق نخواهد يافت» ( .)Fox 2010: 357بر اين اساس «طراحي بازداشتگاهها براي
نوجوانان و محيط مادي نيز ،بايد باهدف رعايت نياز نوجوان به حريم خصوصي و شخصي ،انگيزشهاي حسي ،فرصت
براي ارتباط با همساالن و مشاركت در عمليات ورزشي ،تمرينات بدني و فعاليتهاي اوقات فراغت همساز باشد»
(عباچي  .)158 :1388بديهي است تمامي اين موارد گوياي رويكرد رشدمدار حاكم بر پاسخهاي سالب آزادي نظام
عدالت كيفري اطفال است .بهبيانديگر ،هدف اصلي و اوليه نظام دادرسي اطفال كه همانا تربيت و آموزش اطفال
بزهكار است ،از گذر اين پاسخ ميسر ميشود.
با اين توضيحات و بهمنظور تبيين آثار تربيتي كانون اصالح و تربيت ،تدابير اين نهاد از منظر پيشگيري رشدمدار
موردبررسي قرار خواهد گرفت .الزم به ذكر است طيف گسترده و متنوعي از برنامههاي حمايتي جهت بهرهمندي
مددجويان كانون اصالح و تربيت اعمال ميشود؛ ازاينرو با لحاظ ماهيت متفاوت تدابير موردبحث ،برنامههاي اجرايي
ذيل سه بخش مجزا تحت عناوين برنامههاي آموزشي ،فرهنگي و مددكاري موردبررسي و ارزيابي قرار ميگيرند.

 -1برنامههاي آموزشي
برنامههاي آموزشي كانون اصالح و تربيت ،در دو حوزه تحصيالت علمي و حرفهآموزي دنبال ميشوند؛ برنامههاي
مذكور با توانمندسازي علمي و عملي مددجويان ،فرصتهاي مشروع دستيابي به اهداف را در دسترس آنها قرار
ميدهند .چنين رويهاي از منظر نظريه فشار ،در پيشگيري از جرايم مؤثر است« .تصور غالب در اين نظريه ،آن است
كه علت جرم را ميتوان در ناكافي يا نامناسب بودن ابزارها يا فرصتهاي دستيابي به برخي هدفها ،نهفته ديد.
ابزارها يا فرصتهايي كه ناكافي يا نامناسب بودن آنها در مقايسه با ديگر ابزارها و فرصتهايي آشكار ميشود كه
در دسترس افراد ديگر جامعه قرار دارد .يكي از راهبردهايي كه اين نظريه ،آن را در مسير كاهش جرم موردتوجه
قرار داده ،دوباره جامعهپذير نمودن بزهكار در خصوص هدفها ،وسايل و شيوههاي مرسوم اجتماعي است» (سليمي
.)144 :1383
ازنقطهنظر پيشگيري از جرم ،نظريههاي فشار از اقداماتي پشتيباني ميكند كه هدف آن ،گسترش فرصتهاي
تحصيل ،استخدام و ديگر فرصت هاي اجتماعي است؛ بنابراين ،توجه به اين موضوع در عرصه تدابير رشدمدار الزم
است كه به دنبال جلوگيري از تكرار جرم كودكان و نوجوانان بزهكار است.
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ماده  133آئيننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي نيز به موضوع آموزش محكومان اشاره
داشته و بيان ميدارد« :به منظور سوادآموزي ،ارتقاء سطح معلومات و جلوگيري از اتالف وقت محكومان و همچنين
تقويت اراده و پرورش فكر و استعدادهاي نهفته آنها آموزش ميبيند».

 -1-1برنامههاي آموزشي  -پرورشي
امكان تحصيل به معناي برخورداري كودك و نوجوان ،از حق دسترسي به فرصت الزم براي رشد و شكوفايي
استعدادها و آماده شدن وي براي كسب جايگاه شايسته و ايفاي مطلوب نقش اجتماعي اوست .به همين دليل خارج
شدن كودك از فرايند تحصيل ،قبل از پايان دوره تحصيلي معمول (پايان دبيرستان) را ميتوان از آسيبزاترين وقايع
رشد كودكان و نوجوانان ،دانست .ازاينرو توجه به اين موضوع مهم بايستي در صدر برنامهريزيهاي كانون اصالح و
تربيت قرار گيرد و امكانات الزم ،جهت ادامه تحصيل مددجويان در دوران حضور در كانون ،مهيا شود؛ زيرا اگر قرار
بر اين است كه آثار رشدمدار بر اقدامات كانون هموار شود ،درنتيجه خود ،نبايد ايجاد عامل خطر جديد كرده و با
محروم نمودن آنها از تحصيل ،در تشديد حالت خطرناك مددجويان اهتمام ورزد.
در اين رابطه مددجويان ،به دودسته تقسيم ميشوند :دسته اول آنهايي هستند كه قبل از ورود به كانون ،بنا بر
داليل شخصي و اجتماعي ،ترك تحصيل نمودهاند .در مواجهه با اين دسته ،تالش اوليه بايد به تفهيم ضرورت و اهميت
تحصيل معطوف شود .با توجه به اينكه وضعيت خانوادگي بسياري از مددجويان به نحوي است كه تحصيل نقش
مهمي در موقعيت خانواده آنها ندا شته و بسياري از آنان انتظارات شغلي سطح پاييني از خود دارند ،لذا الزمه ايجاد
انگيزه ادامه تحصيل براي اين دسته مددجويان آن است كه انتظارات شغلي برجسته به آنها تفهيم شده و اينطور
القا شود كه كسب منزلت شايسته در اجتماع و مسير مشروع پيشرفت ،از طريق تالش خود فرد و نيل به مدارج عاليه
علمي ميسر است .افزون بر اين ،ايجاد امكانات تحصيلي براي آن دسته كه به علت فقر مالي ،مجبور به ترك تحصيل
شدهاند ،حُسن نيت نظام دادرسي را اثبات ميكند.
دسته دوم مددجويان ،آنهايي هستند كه مشغول تحصيل ميباشند .توجه به ادامه تحصيل اين دسته بسيار
ضروريتر از دسته قبل است؛ زيرا در صورت عدم توجه به مسئله تحصيل آنها ،نظام دادرسي كه هدف اصلي خود را
بر اصالح و تربيت كودكان و نوجوانان ،متمركز نموده است ،نتيجهاي معكوس ميگيرد؛ زيرا در اين حالت ،خود
باعث ايجاد شكاف اصلي ميان مددجو و دانشاندوزي و تحصيل بهعنوان يك عامل خطر اساسي در بزهكاري آنان،
شده است .چنين مددجويي به نسبت مدت حضور خود در كانون ،از تحصيل بازميماند و چهبسا به علت همين
عقبماندگي و بازخورد منفي ناشي از حضور خود در كانون ،تحصيل را بهكلي كنار بگذارد .در چنين صورتي تمام
تبعات سوء ناشي از ترك تحصيل ،بر وي بار ميگردد .بهعبارتديگر« ،محروم شدن كودك و نوجوان از فرصت
پرورش و شكوفايي استعدادهاي دروني و طي كردن مسير طبيعي نيل به جايگاه مطلوب اجتماعي ،مهمترين آسيبي
است كه در اثر ترك تحصيل به كودك وارد ميشود .كودكي كه ترك تحصيل ميكند ،ساعاتي كه صرف حضور در
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مدرسه و مشاركت فعاليتهاي آموزشي و پرورشي مينمايد ،به ساعات فراغت او تبديل ميشود كه در مثبتترين
صورت كودك را بهطور زودرس درگير كار ميكند و در وضعيت نامطلوب ،اين اوقات تبديل به اوقات بطالت كودك
ميشود و وي را در معرض انواع انحرافات قرار ميدهد» (مهدوي .)324 :1311
با اين توضيحات اهميت نقش تحصيل ،در برنامههاي اجرايي كانون مشخص ميشود .بايد توجه داشت ايجاد
امكانات تحصيلي ،مددجويان را انگيزهمند كرده و آنان را به آينده اميدوار ميكند .تالش در اين جهت به آنان ثابت
ميكند كه با ساير دانشآموزان تفاوتي ندارند و لذا از ايجاد برچسب منفي توسط خود مددجويان نيز ،جلوگيري
ميكند .درنهايت نيز ،ساماندهي شخصيت مددجويان و قرار دادن آنها در مسير صحيح زندگي ،از گذر تحصيالت
علمي ميسر ميشود .بدين نحو رويكرد اصالحي-درماني و تربيتي نظام عدالت كيفري بيشازپيش نمايان ميشود.
در اين راستا كانون اصالح و تربيت تهران ،اقدام به تأسيس يك مدرسه در محيط كانون نمودهكه از مقطع پنجم
ابتدايي تا چهارم دبيرستان را دارد .طبق هماهنگي صورت گرفته با آموزشوپرورش نيز 35 ،دبير مشغول به تدريس
در اين مدرسه ميباشند .باهدف جلوگيري از برچسبزني نيز ،در مدرك تحصيلي مددجويان چيزي قيد نميشود.
بدين ترتيب اگر مددجويي در امتحانات نهايي شركت كند و موفق به اخذ نمره قبولي شود ،كارنامه قبولي از طريق
آموزشوپرورش صادر ميشود و بههيچعنوان در آن به اخذ مدرك از مدرسه كانون اصالح و تربيت اشاره نميشود.

 -2-1برنامههاي آموزشي – حرفهاي
مددجويان كانون اصالح و تربيت ،پس از تشكيل پرونده شخصيت و ورود به قسمت نگهداري ،مشمول برنامههاي
كانون ميشوند .بخش مهمي از برنامههاي اجرايي متوجه حرفهآموزي در قالب كارگاههاي فني و حرفهاي است.
آن ها بر مبناي خواست و سليقه و همچنين با توجه به سطح دانش خود ،دريكي از كارگاههاي حرفهآموزي ،مشغول
ميشوند .طبق هماهنگي با سازمان فني و حرفهاي نيز ،در پايان دورههاي آموزشي به مددجويان گواهي شركت در
دوره ،بدون اشاره به محكوم بودن آنان اعطا ميشود تا به اين واسطه زمينههاي الصاق برچسب مجرمانه از ميان
برود.
حرفهآموزي مددجويان ،در وهله اول به جهت آشكارسازي جنبه آموزشي كانون و همچنين جهت جلوگيري از
اتالف وقت مددجويان ،بكار گرفته ميشود .اين امر ،از منظر نظريه كنترل اجتماعي هيرشي نيز توجيه دارد؛ زيرا
طبق اين نظريه ،درگيرشدن در فعاليتهايي كه وقت آزاد كمي براي فرد باقي ميگذارد ،فرصت فعاليتهاي
مجرمانه را محدود ميكند« .دستهاي بيكار كارگاه شيطان است» .افزون بر اين آموزش يك حرفه شرافتمندانه تا
اندازه زيادي در جلوگيري از تكرار جرم مؤثر است؛ زيرا همين حرفهاي كه در دوران مجازات آموخته ميتواند محل
درآمدي باشد تا در آينده زندگي خود را از طريق آن بگذراند.
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مسئله ديگر توجه به اشتغال مددجويان است .بديهي است در اين صورت حس مفيد بودن ،عزتنفس و استقالل در
مددجويان تقويتشده و از گذر درآمدهاي ناشي از آن ،عالوه بر اينكه روش كسب درآمد مشروع به آنها آموخته
ميشود ،مشكالت مالي اين دسته نيز تا حدودي برطرف ميشود ،ازآنجاكه فقر اقتصادي يكي از عوامل خطر جدي در
بزهكاري است ،حركت در مسير پيشگيري رشدمدار ،توجه به آن را نيز اقتضا ميكند .در اين راستا ،مديريت كانون
با هماهنگيهاي انجامشده با كارگاهها و كارخانهها توليدي و صنعتي ،زمينه اشتغال مددجويان را در محيطهاي مذكور
فراهم ميكنند كه در اين صورت ،دوران محكوميت مددجويان ،در قالب رأي باز يا نيمهباز گذرانده ميشود .در
رابطه با مددجوياني هم كه امكان تغيير رأي آنها وجود ندارد و در كانون به سر ميبرند ،با در نظر گرفتن تمهيداتي
امكان اشتغال آنان در كانون را فراهم آوردهاند.

 -2برنامههاي فرهنگي
هدف اصلي در ترتيب برنامههاي موردبحث ،آموزش فرهنگ زندگي صحيح ،با توجه بهتمامي نيازهاي روحي و رواني
مددجويان در كانون اصالح و تربيت است .بهعبارتديگر ،هدف درونيسازي ارزشهاي موردقبول جامعه و خنثي
نمودن ضدهنجارهايي است كه در بستر خانواده و در فرايند جامعهپذيري آنان ،نهادينه گشته و در قالب يك هنجار،
تعريفشده است؛ بنابراين در يك بستر آموزشي سالم ،بايد هنجارها جايگزين ضدهنجارها شوند .ازاينرو
برنامههاي فرهنگي كه در جهت «فرهنگسازي» شكلگرفتهاند با يك ديد همهجانبه ،سعي در بهبود سامانه رفتاري
مددجويان داشته و قاعدتاً از اهميت ويژهاي نيز برخوردار ميباشند .برنامههاي فرهنگي را ميتوان در چند حوزه،
تقسيمبندي نمود.

 -2-1برنامههاي تربيتي
پيشگيري رشدمدار تربيتمدار است؛ يعنيدرصدد شخصيتسازي افراد است .به ديگر سخن ،اين پيشگيري با
بهرهگيري از تدابير و اقدامات آموزشي -پرورشي بر سالمسازي فرايند رشد افراد تأكيد دارد .ازاينروست كه اين
پيشگيري تالش ميكند درروند شكلگيري شخصيت مجرمانه اختالل ايجاد كند و فرد را بهسوي جامعهپذيري
هدايت كند» (نيازپور )113 :1383؛ بنابراين توجه به برنامههاي تربيتي از اهميت ويژهاي برخوردار است تا
برنامههاي اجرايي كانون را در جهت اهداف پيشگيري رشدمدار قرار دهد« .زنداني در داخل زندان فرصت زيادي
براي استفاده از فكر و قوه تخيل خود دارد ،اگر اين نيرو در جهت مثبت و درراه اصالح او به كار گرفته نشود ،قطعاً
از اين نيرو در جهت خالف و ارتكاب بزه استفاده خواهد كرد» (مجيدي بيدگلي )27 :1387؛ بنابراين تمامي
برنامههاي فرهنگي و تربيتي كانون ،بايد در جهت تغيير سامانه رفتاري و اخالقي آنها ،با استفاده از برنامهريزي
منظم براي زندگي روزمره مددجويان باشد.
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براي پرورش افكار كودكان و نوجوانان محروم از آزادي ،مدير كانون ميتواند از اشخاص صالحيتدار از قبيل
اساتيد دانشگاهها ،اعضاي انجمنهاي خيريه ،كارفرمايان ،قضات و كالً دادگستري و روحانيون و غيره جهت سخنراني
در زندان دعوت كند .سخنرانان بايد به طرز تفكر و روحيه مددجويان آشنا بوده و از تحريك و ايجاد تأثير رواني
خودداري نمايند .استفاده از مربيان تربيتي با كيفيتي كه در آئيننامه اجرايي كانون اصالحوتربيت ذكر شدهاست ،نيز
در همين راستا است.

 -1-1-2تقويت حس مسئوليتپذيري
يكي از برنامههاي مهم و اصلي مربيان كانون ،بايد مبتني بر تقويت حس مسئوليتپذيري در مددجويان باشد؛ زيرا
در پرتو تقويت چنين حسي ،نسبت به اعمال خود دقت خواهند داشت .آنها بايد بياموزند كه با تبعات عمل خود
مواجه شوند و واقعيات ناشي از آن را بپذيرند .فرار از واقعيت ،شايسته يك شهروند هنجارمند نيست .ضمن اينكه
بايد به آنها فهمانده شود آن ها مجاز به انجام هر كاري نيستند و مسئوليت اوليه اعمالشان به عهده خودشان است و
هميشه نبايد به دنبال پيدا كردن مقصر ،در ميان سايرين بود .افزون بر اين بايد بياموزند ،در محيطي كه زندگي
ميكنند نسبت به خود ،اطرافيان و جامعه مسئول بوده و وظايفي بر عهده ايشان است.
ازاينرو ،انجام برخي كارهاي كانون به مددجويان سپرده ميشود تا آنها را نسبت به محيط زندگيشان ،حساس
كند .بهعنوانمثال ،مرتب نمودن و نظافت هر خوابگاه ،با اعضاي خويش است .همچنين تزئين و چيدمان خوابگاهها
نيز باسليقه مددجويان آن صورت ميگيرد .همچنين تشكيل شوراي شهر و انتخاب شهردار در كانون نيز ،در همين
حوزه قابلبررسي است .ناگفته پيداست ،اينگونه درگير نمودن مددجويان در ايجاد حس تعلقخاطر به محيط كانون
بسيار مؤثر است .افزون بر اين ،از گذر اين تدابير ،بيتفاوتي مددجويان نسبت به كانون اصالح و تربيت از بين
ميرود و ميآموزند كه هر فرد هنجارگرا ،در محيطي كه به سر ميبرد ،به فراخور حقوقي كه دارد ،تكاليفي نيز بر او
بار ميشود و ديگران همواره مسئول انجام كارهاي آنها نميباشند.
همچنان ايجاد اشتغال در كانون براي مددجويان در راستاي نيل به چنين هدفي است؛ با اين توضيح كه ياد ميگيرند
از ماحصل دسترنج خويش ،استفاده كنند و ديگران را موظف به تحقق خواستههاي خود ندانند .ماداميكه تالشي
صورت نگيرد ،مابهازايي هم وجود نخواهد داشت؛ لذا مفهوم تالش در زندگي از اين طريق ،منتقل ميشود .اين همان
مفهومي است كه بسياري از مددجويان كانون با آن بيگانه ميباشند؛ زيرا همواره به دنبال آسانترين راه براي
رسيدن به آرزوهاي خود ميباشند؛ درحاليكه غايت تدابير كانون اصالح و تربيت ،اين است كه آنان را با طرق
مشروع نيل به اهداف ،آشنا گرداند .آنها بايستي بياموزند ،همواره كوتاهترين راه ،مناسبترين نيست ،بلكه بهترين
راه ،مسير مشروع ،قانوني و از پيش تعريفشده آن است .مهمتر آنكه از هر طريق به هدف رسيدن ،صحيح نيست.
هر انساني بايد براي تحقق آرزوهاي خويش تالش نمايدو تاوان كوتاهي او را نبايد سايرين بپردازند .اين مفاهيم
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همان است كه در پرتو تقويت حس مسئوليت پذيري در مددجويان ،آنان را آگاه نموده و در آموزش سبك صحيح
زندگي ،كارساز است.

 -2-1-2آموزش نظم
اگر هدف برنامه هاي كانون اصالح و تربيت ،تبديل كردن مددجويان به يك شهروند مطيع قانون است ،ناگزير از
توجه به اين موضوع مهم است .مددجويان بايد با مفهوم نظم و تبعيت از آن آشنا شده و چنين ارزشي در آنها
نهادينه شود؛ زيرا در پرتو آن ،ميتوان اطاعت از قانون در اجتماع را به آنها آموخت .مددجويان بايد از رويكرد
فردگرايي مطلق خارجشده و بپذيرند ،اقتضاي يك زندگي جمعي ،پيروي از هنجارهاي آن جامعه را ميطلبد و
بنابراين ،الزمه يك زندگي سالم و موفق در اجتماع ،تبعيت از قوانين ،هنجارهاي موردقبول جامعه و احترام به حقوق
سايرين است .لذا با آموزش و تمرين نظم در محيط كانون ،آنها را براي زندگي هنجارمند در جامعه آماده
مينمايند.
بنابراين مفهوم نظم بايد نهادينه شود و صرف اجبار به آن كافي نيست .در اين راستا برگزاري كالسهاي آموزشي
نظم در محيط و دعوت از اساتيد مربوطه ،براي مددجويان بسيار مفيد خواهد بود؛ زيرا سبب ميشود مددجويان خود
به اهميت اين موضوع پي برده و درنتيجه آثار آن در نحوه برخورد ،رفتار و سبك زندگيشان در كانون نمود خواهد
يافت.
عالوه بر اين ،يكي از راههاي آموزش نظم ،برنامهريزي براي انجام امور است .به همين علت ،در كانون اصالح و
تربيت براي بيستوچهار ساعت شبانهروز مددجويان برنامهريزيشده و براي تمامي فعاليتهاي آنها زمان مشخصي
در نظر گرفتهشده است .زمان خواب ،بيدارشدن ،كالسهاي آموزشي و حتي اوقات فراغت آنها مشخص است و
درنتيجه ،مددجويان با مفهوم برنامهريزي نيز آشنا شده و كارهاي خود را طبق اين برنامه تنظيم ميكنند.
توجه به اين نكته الزم است كه «كودكان و نوجوانان در بدو ورود به محيط بسته كانون اصالح و تربيت بُهتزده،
سراسيمه و نگران آينده خود هستند؛ بنابراين ،رئيس يا معاون او بايد هرروز اول وقت از تازهواردان بازديد به
عملآورده و لزوم رعايت مقررات ،نظم و حسن سلوك با ديگران را به آنها توجيه نموده و مزاياي اجراي روشهاي
اصالحي و تربيتي و درماني را شرح دهد» (دانش .)281 :1385
برخورداري از يك نظام تشويق و تنبيه اصولي ،در دروني ساختن ارزش مذكور بسيار مؤثر است؛ چراكه در قالب
شرطيسازي ،مددجويان را به تبعيت هنجارها و قوانين كانون سوق ميدهد.

 -3-1-2ترويج فرهنگ كتابخواني
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بديهي است مطالعه سبب افزايش سطح اطالعات و جهتدهي سامانه رفتاري افراد شده و اقدامي مؤثر در جهت
جامعهپذيري كودكان و نوجوانان است .همچنان كه از شكلگيري حس طردشدگي و در انزوا بودن نيز جلوگيري
ميكند..
بايد پذيرفت ،بزهكاران معموالً از قشري ميباشند كه از درس و مدرسه گريزان هستند و افت تحصيلي ،ترك
تحصيل و اصوالً عالقه نداشتن به مطالعه سبب شده است كه اوقات بيكاري خويش را با دوستان ناباب سپري كنند و
خواسته و ناخواسته وارد دنياي بزهكاري شوند .حال با تشويق مددجويان به كتابخواني ،ميتوان اوقات فراغت آنان
را سامان بخشيد و به آنها آموخت كه از ساعات بيكاري خويش بهترين استفاده را نمايند.آئيننامه سازمان زندانها
و اقدامات تأميني و تربيتي بدين موضوع اشارهكرده و كانون اصالح و تربيت را موظف نموده كه در راستاي بازپروري
فرهنگي و بازسازي نظام شخصيتي مددجويان ،نسبت به راهاندازي كتابخانه مبادرت ورزد.

 -2-2برنامههاي مذهبي
اثر پايبندي به مذهب در بازدارندگي از ارتكاب جرم ،چنان است كه نميتوان از آن چشم پوشيد .چهبسا اولين عامل
بازدارنده ،همان وجود رابطه حُب و خوف از خداوند است .به بياني ديگر ،اگر پيشگيري رشدمدار به دنبال مداخله در
فرايند شخصيت كودكان و نوجوانان است ،تا از اين گذر مانع ارتكاب جرايم مجدد توسط آنان شود؛ بديهي است در
اين راستا بايد توجهي ويژه به تقويت مذهب در مددجويان معطوف شود.
بايد توجه داشت ،تغيير در باورهاي مددجويان تا اندازه قابلتوجهي درگروِ تغيير رويكرد معنوي و مذهبي آنها
است؛ زيرا عامل مذهب ،سبب تقويت «پليس درون» آنها شده و درنتيجه خود به اين نتيجه ميرسند كه نبايد
هنجارها را نقض كنند؛ چراكه در درجه اول خداوند شاهد و ناظر اعمال آنهاست .حضرت علي (ع) ميفرمايند« :از
ارتكاب معصيتهاي الهي (حتي) در نهان خوددار ي كنيد ،زيرا آن خدايي كه شاهد است ،خود نيز حاكم است».
بهعبارتديگر چنين امري براي آن ها دروني شده و حتي پس از اتمام دوران محكوميت و بازگشتن به جامعه نيز،
خود بر رفتار خويش كنترل و نظارت دارند و از اين طريق احترام به قانون را ميآموزند ازاينرو برنامههاي مذهبي
بخش مهمي از برنامههاي كانون اصالح و تربيت را تشكيل ميدهد .اين برنامهها ،شامل اقامه نماز جماعت و برگزاري
كالسهاي آموزشي احكام ،نهجالبالغه و قرآن است.

 -3-2برنامههاي تفريحي -ورزشي
اهميت اوقات فراغت و در كنار آن استفاده از امكانات تفريحي براي جوانان ،در روانشناسي و علوم پيشرفته
فيزيكي شناختهشده است .بازي ،ورزش ،كار فرهنگي ،نمايش و خدمات اجتماعي از اين قبيل ميباشند .برنامههاي
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مربوط به اوقات فراغت و تفريح بهمنظور مبارزه با امراض اجتماعي ،مثل مواد مخدر و تكرار بزهكاري به وجود
ميآيد و ميتواند بر اساس ارتقاي نيروي بالقوه فيزيكي ،ذهني و حسي جوانان گسترش يابد.

 -1-3-2برنامههاي تفريحي
نياز به تفريح ،يك نياز طبيعي براي تمامي افراد و بهويژه نوجوانان است كه عدم توجه به آن مغاير با اصول انساني و
آموزههاي تربيتي است .چراكه ،تربيت كودكان و نوجوان درگروِ توجه بهتمامي نيازهاي آنها و تالش در جهت
برآورده سازي آن است.
نكته مهمتر آنكه با ايجاد تفريحات سالم ،اين قشر فعاليتها به آنها معرفيشده و درنتيجه ميآموزند چگونه
ميتوان با توسل به چنين تفريحاتي ،اوقات فراغت خود را سپري كرد .در اين صورت ،پس از اتمام دوران محكوميت
و حضور در اجتماع نيز چنين رويهاي در پيش ميگيرند .الزم به ذكر است در بستر آموزههاي رشدمدار نيز ،بخش
مهمي از فعاليت ها معطوف به اوقات فراغت كودكان و نوجوان و ساماندهي آن با ايجاد يك برنامهريزي صحيح ،در
اين زمينه ميشود[؛ بنابراين توجه به مسئله تفريحات مددجويان كانون نيز ،با توجه به اين مباحث ،قابليت تفسير
رشدمدارانه را دارد.
برگزاري كالسهاي سرود ،تئاتر ،پخش فيلمهاي سينمايي در حال اكران و ساير برنامههاي هنري براي مددجويان
در اين دسته قرار ميگيرند .برگزاري كالسهاي آموزشي شنا و تدارك برنامه اردوهاي درونشهري و برونشهري،
براي مددجويان از ديگر برنامههاي تفريحي كانون است .با توجه به اينكه مددجويان با لباس شخصي و بدون هيچ
نمادي از مددجو بودن ،در اردو حاضر ميشوند .نكته مهم در برنامه اخيرالذكر ،القاي حس اعتماد جامعه به
مددجويان است و تجربه ثابت كرده كه اين اعتماد بيپاسخ باقي نميماند.

 -2-3-2برنامههاي ورزشي
خواص ويژگيهاي علمي ورزش در ابعاد فرهنگي و اجتماعي بارز و روشن است .بهگونهاي كه در بهداشت و سالمت
جسم ،نشاط روحي و آموزش اخالقي و اجتماعي نقشي مؤثر ايفا ميكند .به همين جهت است كه در كشورهاي
مختلف ،در قوانين موضوعه خود جايگاه ويژهاي را براي تربيتبدني و ورزش زندانيان پيشبيني نمودهاند .همچنين
در جهان امروز از ورزش بهعنوان وسيله درماني يا توانبخشي براي كساني كه به هر دليل از مسير عادي خارجشده
و دچار نقصان درزمينههاي جسمي و روحي شدهاند ،بهكار ميرود .درنتيجه ،با توجه به اينكه اجراي روشهاي
اصالحي و تربيتي در كانون اصالح و تربيت ،با در نظر داشتن شخصيت هر فرد و با جلب اعتماد شخص موردنظر
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انجام ميگيرد ،لذا برنامه هاي تفريحي و آموزنده متضمن بازي و ورزش نيز براي تخليه انرژي و از بين بردن حالت
تعرض كه امري طبيعي براي نوجوانان است ،اجرا ميشود .همچنان كه فعاليتهاي ورزشي سبب شادابي و نشاط
مددجويان ميشود .ازاينرو كانونهاي اصالح و تربيت مجهز به سالن ورزشي و امكانات ورزشي ميباشند.

 -3برنامههاي مددكاري – درماني
كانون اصالح و تربيت متشكل از ادارههاي مختلفي است كه مشاوره و مددكاري و همچنين بهداشت و درمان از
مهمترين آنها ميباشند .ادارههاي مذكور اقدامات و برنامه هاي خود را از بدو ورود مددجويان به كانون كه در
قرنطينه به سر ميبرند ،آغاز كرده و بهطور مستمر در طول زمان نگهداري آنان در كانون اصالح و تربيت ،ادامه
ميدهند .با توجه به ماهيت فعاليتهاي ادارات موردبحث ،اقدامات متفاوتي از قبيل تشكيل پرونده شخصيت ،بررسي
وضعيت جسماني و رواني مددجويان و همچنين درمان آنها در دستور كار ايشان قرار ميگيرد.

 -1-3برنامههاي مشاوره و مددكاري
تصميم گيران سياست جنايي ايران با توجه به اهميت نقش مددكاران اجتماعي در فرآيند بازپروري كودكان و
نوجوانان بزهكار ،در آئيننامه اجرايي مددكاري اجتماعي  1371استفاده از اين كارگزاران در كانون اصالح و تربيت
را مورد تأكيد قرار دادهاند .ماده  11آئيننامه اجرايي كانون اصالح و تربيت نيز مقرر داشته« :هر كانون بايد به تعداد
كافي مددكار اجتماعي در اختيار داشته باشد» تا از اين گذر نظام عدالت كيفري در مرحله اجراي پاسخ هم از
ابزارهاي الزم جهت فرديسازي بهره گيرد .همچنان با توجه به تعريف و تعيين حدود وظايف مددكار در آئيننامه
موردبحث ،ضمن تبيين جايگاه مهم مددكار در عرصه عدالت كيفري اطفال مشخص ميشود كه مهمترين نهاد اجرايي
در بستر پيشگيري رشدمدار ،مددكار اجتماعي و مشاور است .چراكه نقش مهمي در شناسايي عوامل خطر و همچنين
ارائه تدابير حمايتي ايفا ميكند.
در بدو ورود مددجويان به كانون اصالح و تربيت و مدتزمان حضور آنها در قسمت قرنطينه ،پرونده شخصيت
ايشان توسط كارگزاران واحد مددكاري و مشاوره ،تشكيل ميشود .مددكاران اجتماعي براي شناسايي شخصيت
كودكان و نوجوانان ،ناراحتيها و مشكالت مادي و معنوي ،خانوادگي و اجتماعي آنها بايد با مسئولين كانون،
همكاري نمايند.
افزون براين ،مددكار بايد تدابير الزم را براي حفظ رابطه ميان مددجو و خانواده وي به كار گيرد تا حضور او در
كانون ،سبب ايجاد شكاف ميان آن دو نشود .در صورتي كه اين شكاف ايجادشده باشد ،بايستي تمام تالش خود را در
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برطرف نمودن آن ،متمركز نمايد؛ زيرا وابستگي و احساس تعلق به خانواده ،خود يك عامل مهم در جلوگيري از
تكرار جرم مددجويان است.
افزون بر اين ،راهنمايي و هدايت محكومين بهمنظور رعايت مقررات داخلي زندان ،تشويق به كار و شركت در
كالسهاي آموزش علمي و فنيحرفهاي تا ماداميكه مربيان تربيتي متخصص وجود ندارند ،از وظايف مددكاران
اجتماعي است .آموزش هنجارهاي اجتماعي و اخالقي به كودكان و نوجوانان بزهكار نيز به اين كارگزاران واگذارشده
تا مسير جامعهپذيري و ارتباط سالم و مؤثر با اعضاي جامعه را براي ايشان هموار سازند .همچنان كه يكي از اقدامات
مهم مشاوران حاضر در اين واحد ،آموزش مهارت كنترل خشم ،به مددجويان است.
همچنين« ،ازجمله وظايف مهم مددكاران اجتماعي كانون اصالح و تربيت ،آماده نمودن مددجويان براي بازگشت به
محيط آزاد است و بايد سعي نمايند برنامه سازگاري كودكان و نوجوانان را با زندگي عادي اجتماعي تنظيم و منطبق
نموده و با استفاده از امكانات موجود در اين زمينه اهتمام به عملآورند» (دانش  .)281 :1385بهاينترتيب مالحظه
ميشود در عرصه سياست جنايي ايران با بهرسميت شناختن حضور مددكاران اجتماعي در مرحله اجراي تدابير سالب
آزادي ،زمينههاي بازسازي شخصيتي كودكان و نوجوانان بزهكار و درنتيجه بازگشت آنها به زندگي سالم اجتماعي
فراهم شده است.

 -2-3برنامههاي بهداشتي -درماني
همزمان با حضور مددجويان در قسمت قرنطينه و بهموازات اقدامات واحدمشاوره و مددكاري ،بهداشت و درمان
كانون اصالح و تربيت نيز برنامههاي بهداشتي-درماني خود را در رابطه با مددجويان اجرا مينمايد .در ابتدا
مددجويان از جهت ابتال به بيماريهاي جسمي و رواني معاينه دقيق ميشوند و در صورت تشخيص بيماري اقدامات
درماني مناسب عملي ميشود .يكي از مهمترين برنامههاي اداره مزبور ،اجراي تدابير درماني ترك اعتياد در مواجهه
با مددجويان معتاد است.
به ديگر بيان ،در كنار توجه بهسالمت رواني مددجويان ،اقدامات مرتبط با تضمين سالمت جسماني آنها نيز مهم
است .چنين امري ،هم تأمينكننده حقوق اوليه مددجويان بوده و هم از منظر پيشگيري رشدمدار داراي آثار است؛
زيرا نبايد فراموش نمود ،بخشي از عوامل خطر فردي را مشكالت زيستي و بيماريهاي جسماني كودكان و نوجوانان
تشكيل ميدهد كه الزمه بهبود وضعيت آنها ،توجه به اين مسائل را ايجاب مي كند.
به همين علت ،كانون اصالح و تربيت ،مجهز به واحد بهداشت و درمان است .زيرا هر نوجوان بايد از مراقبتهاي
پزشكي كافي ،هم درزمينه پيشگيري و هم درزمينه درمان ،بهرهمند شود؛ و مهمتر اينكه ،همه اينگونه مراقبتها ،در
صورت امكان ،بايد از طريق تسهيالت و خدمات مناسب بهداشتي جامعهاي كه بازداشتگاه در آن قرار دارد در
دسترس نوجوانان بازداشتشده ،قرار گيرند تا از برچسب زدن به نوجوانان جلوگيري شود و ميزان عزتنفس و
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قابليت جذب نوجوان در اجتماعات تقويت شود .يكي از برنامههاي مفيد واحد بهداشت و درمان ،برگزاري كالسهاي
آموزشي رفتارهاي پرخطر و همچنين آموزش بهداشت فردي به مددجويان است.
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